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                         Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

                                    „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обзавеждане и оборудване 
на посетителски център за предоставяне и експониране на местно природно  и културно 
наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” - 
доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения. 

 
 

Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3131593 „Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и 
експониране на местно природно  и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” , който се 
осъществява с финансовата подкрепа по мярка 4.1  “ Прилагане на стратегиите за местно развитие”   на Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Изх. № 08.00- 479/ 04.05.2015г. 
До 
Участници в открита процедура 
За възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И 
ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЦЕНТРОВЕ ЗА 
ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ В НЧ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - 1899”” - ДОСТАВКА НА МАШИНИ, 
ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ. 

Разяснения по документацията в процедурата 

От раздел „Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и 
експониране на местно природно и културно наследство” 

 
Поз. № 2 – „Съоръжение за повдигане на завеси – чиги” – Какви са размерите? 
Отговор: Броят на чигите в съоръжението са 14. Съоръжението трябва да бъде съобразено с броя на 
чигите.  
Размери на сцената – дълбочина 8 метра, ширина – 9 м., височина – 12 м. и отвор на рамка – 6 м. 
 
Поз. № 4 - Озвучително тяло, средни и високи – Моля за допълнителни характеристики 
Отговор: 
 - Смесителен пулт с 12- 16 канала и вграден ефект за пеене. Вграден усилвател поне 400 W за 
самостоятелно използване на смесителния пулт. Входа за работа с по-големи групи изпълнители. 
 
- Бас тонколони  - 4 броя с размер на говорителя  18 “ и мощност не по малко от 400 W за всяка от 
тонколоните. 
 - Широколентови тонколони – дву или трилентови  тонколони с основен говорител 15 “  и мощност 
поне 400 W за всяка. 
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-Усилватели – три  броя с необходимата за захранване на бас, широколентовите и мониторните  
тонколони мощност. 
 
-Звуков процесор – цифров. С възможност за изработване на няколко програми за различни  
озвучителни ситуации. Вграден кросовер, еквилайзер, лимитер и регулатори на ниво. 
 
-Шкаф – рак за съхранение и експлоатация на усилвателите и периферните устройства. 
 
-Безжичен вокален микрофон  - тип на батериите АА или ААА с цел по дълга работа. Честотен обхват 
800 Mhz.Стандартизиран за безжични микрофони в Европейския съюз. 
 
-Устройство за възпроизвеждане на музикални програми. Възпроизвеждане  на основните типове записи 
MP3, CD и др. Интерфеис за работа позволяващ бързи действия с устройството. 
12. Мониторни тонколони за звуков контрол на сцената  2 – 4 броя. Мощност не по малко от 250 W за 
всяка тонколона. 12 или 15 “ основен говорител. 
 
Поз. № 12 Стойки за озвучителни тела  – Моля за допълнителни характеристики 
Отговор: Стойките трябва да бъдат съобразени с предложените озвучителни тела.  
 
Поз. № 13 - Стойка за микрофон RRM – Моля за допълнителни характеристики 
Отговор: Да бъдат съобразени с предложените микрофони.  
 
Поз. №14 - Кабели, конектори, монтаж в кейса(комплект) – Моля за допълнителни характеристики 
Отговор: Да бъдат съобразени със системата 
 
Поз. № 19 - Мобилно електрическо табло, захранване на осветителна и озвучителна система и 
мултимедия KV13 – Моля за допълнителни характеристики 
Отговор: Да бъдат съобразени със системата 
 
Поз. № 20 - Свързващи кабели и конектори (комплект) – Моля за допълнителни характеристики 
Отговор: Да бъдат съобразени със системата 
 
Поз. № 22 - Светлинен ефект – Моля за допълнителни характеристики 
Отговор: 

1. Прожектори за ефектно осветление.  LED – светодиодни прожектори с възможност за смяна на 
цветовете и създаване на различни светлинни програми.Мощност осигуряваща достатъчен 
светлинен поток на разстояние около 5 м.      
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2.  Прожектори за бяло   осветление  поне 8 броя. Прожектори с топла бяла светлина. Управление с 
DMX протокол за създаване на различни програми. Мощност осигуряваща достатъчен 
светлинен поток на  разстояние около 5 м. 

3. Контролер за управление на светлинни ефекти. DMX протокол , памет за съхранение на готовите 
програми. 

4. Стойки за осветление  - с височина поне 3м. 

5. Светлинни ефекти (дискотечен тип) за създаване на допълнителна цветна атмосфера с различни 
фигури и цветове- поне 4 броя за по-добри и интересни програми. 

    Видео система 

1. Видео проектор  поне 3000 ANSI Lumen Възможност за проектиране от 5-8 м. 

2. Видео екран  с ширина поне 2.4 м. Ролетен тип с механично прибиране и много добри 
отражателни качества. 

 
Поз. № 23 - Мобилна стойка за видео проектор – Моля за допълнителни характеристики, стойките 
трябва ли да бъдат съобразени с предложения проектор? 
 
Отговор: Да бъдат съобразени с модела и размерите на предложения видео проектор 

 
 
От раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуства „Фолклорни изкуства” 

Поз.№14 – Дюшеци 90/200/10 – моля за подробно описание на търсения артикул. От типа 
гимнастически дюшеци ли трябва да бъде ? 
Отговор: Да, от типа гимнастически дюшеци – дунапрен. 

 
От раздел „Обзавеждане и оборудване на център по изкуства „Обичаи и занаяти” 

 
Поз. № 23 - Кухненски шкафове – долни – Какви са размерите? 
– Има ли схема или архитектурен чертеж на кухненските шкафове? 
– Трябва ли да се използва материала стъкло мат при изработката на долни  Кухненски шкафове? 
- Кухненските уреди описани в спецификацията са за вграждане . Трябва ли да се съобрази 

изработката на кухненските шкафове с уредите? 
 
Отговор: Няма изработена схема или архитектурен чертеж на кухненските шкафове. Изработването на 
кухненските шкафове трябва да бъдат съобразени с уредите за вграждане.   
Дължината на кухненските шкафове – 4,80 см.  
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Материали за производство – ЛПДЧ, панти стандартни, кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за 
вратите PVC 2 мм.,  дръжки, стъкло мат, термо и влагоустойчив плот и пано, водачи за 
чекмеджета стандартни  . 
 
Поз. № 24 - Кухненски шкафове – горни  – Какви са размерите? 
– Има ли схема или архитектурен чертеж на кухненските шкафове? 
– Трябва ли да се използва материала стъкло мат при изработката на долни  Кухненски шкафове? 
- Кухненските уреди описани в спецификацията са за вграждане . Трябва ли да се съобрази 

изработката на кухненските шкафове с уредите? 
 
Отговор: Няма изработена схема или архитектурен чертеж на кухненските шкафове. Изработването на 
кухненските шкафове трябва да бъдат съобразени с уредите за вграждане.  
 Дължината на кухненските шкафове – 4,80 см.  
Материали за производство – ЛПДЧ, панти стандартни, кант на корпуса PVC 0.8 мм., кант за 
вратите PVC 2 мм.,  дръжки, стъкло мат, термо и влагоустойчив плот и пано, водачи за 
чекмеджета стандартни  ; 
 
 

От раздел: „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Художествено слово” 
 
Поз. № 1 Стелаж за книги – Какви са размерите? 
Отговор: Височина 2,50 см. и широчина 1,00 см. Стелажите да имат плътен гръб.  
Материали за производство – ЛПДЧ, кант на корпуса PVC 0.8 мм. 
 
 
 
 
Възложител :…………/П/……………………… 
              /Андрей Неделчев Андреев/ 


